
ความสรา้งสรรคใ์นอารยธรรมโลก

ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

ครัง้ท่ี 2



ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์

• ผ ูเ้รียนสามารถระบนุวตักรรมรว่มสมยัท่ีเทียบเคียง

คลา้ยคลึงกบัแนวคิดนวตักรรมของอารยธรรม                 

ยคุโบราณ

• ผ ูเ้รียนสามารถเปรยีบเทียบความแตกต่างในการ

ประยกุตใ์ชน้วตักรรมของอารยธรรมยคุโบราณกบั

นวตักรรมรว่มสมยั โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาท่ีก าหนด

• ผ ูเ้รียนสามารถอธิบายในชัน้เรียนโดยเช่ือมโยงความร ู ้            

ท่ีสง่ผา่นนวตักรรมจากอารยธรรมยคุโบราณ                    

ส ูย่คุปัจจบุนั



กิจกรรมการเรยีนการสอน

• ทบทวนสิ่งท่ีได้สอนเก่ียวกับนวัตกรรมของอารยธรรมยคุโบราณ

และน าเสนอตวัอย่างการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างส่ิงสรา้งสรรค์

หรอือารยธรรมยคุโบราณกบัยคุปัจจบุนั

• ผ ูเ้รียนท างานกล ุม่ โดยระบนุวตักรรมยคุปัจจบุนัท่ีมาแทนท่ีนวตักรรม

ของอารยธรรมยคุโบราณ

• ผ ูเ้รียนท างานกล ุ่มโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างนวตักรรมของ

อารยธรรมยคุโบราณกบันวตักรรมรว่มสมยั โดยใชอ้งคป์ระกอบของ

สสาร – รปูแบบ – ประสิทธิภาพ - เป้าหมาย

• ผ ูเ้รียนเช่ือมโยงความร ูท่ี้อย ูเ่บ้ืองหลงั ท่ีส่งผ่านจากอดีตส ู่ปัจจบุนัและ

น าเสนอในชัน้เรยีน



การประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

2. คดัสรรและใช้

เทคนิคแกปั้ญหา

2.1 นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความตา่งโดยใชก้าร

อนมุานท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการ

วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนกลุม่

ประเมินจาก – การน าเสนอและระบุ

นวัตกรรมยคุปัจจบุนัท่ีมาแทนท่ี

นวัตกรรมของอารยธรรมยคุโบราณ

เวลาการประเมิน – ครัง้ท่ี 2

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

ชดุขอ้มลูสว่น

ใหญ่มี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็นและ

ชว่ยท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจ

อย่างมาก

ชดุขอ้มลู

บางสว่นมี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็นและ

ชว่ยท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจใน

ระดบัหนึง่

ชดุขอ้มลู

บางสว่นที่มี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็น

ขาดหายไป

ชดุขอ้มลูสว่น

ใหญ่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็น

ขาดหายไป



การประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

ข) ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

3. มีกลยทุธแ์ละ

ทกัษะ และปรบัใช้

กบัปัญหาใหม่ๆ

3.1 นกัศึกษาสามารถเชื่อมโยงและ

สงัเคราะหค์วามคิดอย่างเหมาะสม

ภายในกรอบการท างานและทฤษฎีท่ีให้

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนกลุม่

ประเมินจาก – การน าเสนอและระบุ

นวัตกรรมยคุปัจจบุนัท่ีมาแทนท่ี

นวัตกรรมของอารยธรรมยคุโบราณ

เวลาการประเมิน – ครัง้ที่ 2

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

นกัศึกษา

ประยกุต์

มมุมองอนั

หลากหลาย

เพื่อเชื่อมโยง

และสงัเคราะห์

ประเด็นท่ี

ซับซอ้นเมื่อ

ตอ้งเผชิญกบั

จดุยืนท่ี

หลากหลาย

หรือขดัแยง้กนั

นกัศึกษา

ประยกุต์

มมุมองหลาย

แบบเพ่ือ

เชื่อมโยงและ

สงัเคราะหไ์ดใ้น

ประเด็นท่ีไม่

ซับซอ้น

นกัศึกษา

ประยกุต์

มมุมองไมก่ี่

แบบเพ่ือ

เชื่อมโยงและ

สงัเคราะหไ์ด ้

เฉพาะประเด็น

ท่ีไมซ่ับซอ้น

นกัศึกษาไม่

สามารถ

ประยกุต์

มมุมองเพ่ือ

เชื่อมโยงและ

สงัเคราะห์

ประเด็น



การประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

จ) การมีสว่นรว่มและท างานเป็นทีม

8. มีสว่นรว่มและ

ท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพใน

ฐานะสมาชิกของ

กล ุม่หรอืทีม

8.1 นกัศึกษาแสดงออกซ่ึง

ความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์

กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาคนอ่ืนๆ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนน

ทัง้ชัน้เรียน

ประเมินจาก – การแสดงออกใน

ชัน้เรียน

เวลาการประเมิน – ครัง้ท่ี 2

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

รบัฟัง

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 60-

80 รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

นกัศึกษา

นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา 



ทบทวน

นวตักรรมยคุโบราณ

เปรยีบเทียบกบันวตักรรมยคุปัจจบุนั

องคป์ระกอบและลกัษณะส าคญั

สาเหตเุชิงสสาร สาเหตเุชิงรปูแบบ 

สาเหตเุชิงประสิทธิภาพและสาเหตเุชิงเป้าหมาย

(10 นาที)



ตวัอย่างการวิเคราะหส์ิ่งประดษิฐย์คุอียิปต์

การท ามมัม่ี

http://www.historyonthenet.com/the-
egyptians-mummies/

https://nangzaaindy.files.wordpress
.com/2013/01/mummy64.gif



ขอ้มลูเบ้ืองตน้

• มัมมี่ เชื่อกันว่ามาจากค าว่า มัมมียะ 

(Mummiya) หมายถึง ร่างของศพที่ถูก

ท าให้มีสีด า คือ ศพที่ดองหรือแช่ใน

น า้ยาพิเศษในอียิปต ์



ก) สาเหตเุชงิสสาร

• สสาร ที่ใชใ้นการท ามมัมี่ ประกอบดว้ย ศพผูต้าย 

ตะขอ มดี  ผา้ลินนิขาว ขีเ้ลื่อย โคลน เคร่ืองหอม 

ไวนป์าลม์ เกลือนาตรอนหรือน า้ยาบิทมูนิ



ข) สาเหตเุชงิรปูแบบ

• รปูแบบของมมัมี ่เป็นรปูแบบของการห่อศพดว้ยผา้ลินนิ

• การตกแตง่ศพและพนัศพ จะพนัดว้ยผา้ลินนิสีขาว โดยจะพันนิว้

มอืและนิว้เทา้แยกกนัทีละนิว้ แลว้ก็พนัห่อแขนและขา แตล่ะทบก็

จะใส่เคร่ืองราง               เพื่อปกปักรักษาผูต้ายในระหว่าง

การเดนิทางไปสูภ่พใหม่

• แลว้แขนขามมัมี่ก็จะถกูพนัเขา้กบัส่วนร่าง ต ารามนตราส าหรับ

ผูต้ายก็จะถกูห่อไปดว้ย โดยใหถื้อไวใ้นมอืของมมัมี่

• จากนัน้ก็พนัผา้เพิ่มรวมใหร้่างถกูพนัรวมกนัหมด



ค) สาเหตเุชงิประสิทธิภาพ

• ผูท้ ามมัมี ่คือ นกับวชกลุม่ที่มหีนา้ที่ท าศพ

• เทคโนโลยีที่ใช ้คือ การดอง

• มัมมี่กลุ่มแรกๆที่ค ้นพบมีอายุประมาณ 5,500 ปี ได ้รับการ                    

เรียกขานว่า “มัมมี่แห่งเกเบลีน” โดยอาศัยศาสตรก์ารถนอมอาหาร
ด้วยการหมักเนื้อสัตว์จาก “ เกลือ” มาเ ป็นการดองศพด้วย                 

“ เกลือนาตรอน”  (Natron)  ซ่ึ ง เ ป็นสารประกอบของโซ เดียม               

ไบคารบ์อเนตและสารเจือปนอ่ืนๆ จนสดุทา้ยไดพ้ัฒนามาเป็นศาสตร์

แห่งการท ามมัมี่



ง) สาเหตเุชงิเป้าหมาย

• เป้าหมายของการท ามมัมี่ คือ การเก็บรักษาร่างกาย(ศพ) 

มใิหเ้นา่เป่ือย การรกัษาสภาพศพใหค้งทน

• สอดคลอ้งกับความเชื่อของคนอียิปต์โบราณ เพื่อให้ร่าง 

ของผู้ตายพร้อมส าหรับการเดินทางสู่ดินแดนใต้โลก            

ที่หัวใจของเขาจะถกูตดัสินตามความดีที่ไดท้ ายามมีชีวิตอยู ่

หากมีหัวใจบริสุทธ์ิจริง ผูต้ายก็จะถูกส่งไปยังดินแดน                

อนัสวยงามเพื่อชวีิตอนัเป็นอมตะ



สิ่งประดิษฐปั์จจบุนั

(การดองศพ)

http://news.mthai.com/a
pp/uploads/2015/05/1.21
8-500x269.jpg

https://i.ytimg.com/vi/M-
xWLCujADs/maxresdefault
.jpg



ขอ้มลูเบื้องตน้

• อาจารยใ์หญ่ คือ การบรจิาครา่งกายเป็นกาย

วิทยาทาน เป็นสิ่งสรา้งประโยชนแ์ละคณุค่า

เพ่ือใหน้กัศึกษาแพทย ์ไดค้น้ควา้เรยีนร ู ้และน า

ความร ูท่ี้ไดไ้ปใชต่้อลมหายใจใหผ้ ูป่้วยในอนาคต



ก) สาเหตเุชิงสสาร

• สาเหตเุชิงสสาร : ศพผ ูต้าย ฟอรม์าลีน ต ูแ้ช่ บ่อดอง น ้ายา

• แบบท่ี 1 น าศพมาฉีดน ้ายาซ่ึงมีส่วนผสมของฟอรม์าลีนมากถึง 10% 

จากนัน้จึงน ามาลงบ่อดองไวน้านประมาณ 2 ปี จึงจะน าไปใชไ้ด้

• แบบท่ี 2 น าศพไปแช่แข็งในต ู้แช่ ท่ีอณุหภมิู -20 องศาเซลเซียส             

ท าใหร้่างกายและเลือดแข็งตวั สามารถแช่เก็บไวไ้ดน้าน จะมีลักษณะ

เหมือนมนษุยม์ากท่ีสดุ เม่ือน าออกมาใช ้สามารถเก็บรกัษาไว้ไดน้าน                       

3 เดือน

• แบบท่ี 3 น าศพฉีดน ้ายาแบบพิเศษ แลว้น ามาแช่ในแท็งกน์านประมาณ 

3 เดือน เม่ือน าออกมาใช ้สามารถเก็บรกัษาไวไ้ดน้าน 2 ปี



ข) สาเหตเุชิงรปูแบบ

• สาเหตเุชิงรปูแบบ : ร่างกายท่ีตายแลว้

หรือศพท่ีผ่านการดองแบบใดแบบหน่ึง 

(ปัจจบุนัมี 3 แบบ)



ค) สาเหตเุชิงประสิทธิภาพ

• สาเหตเุชิงประสิทธิภาพ : ผ ูท้ าหนา้ท่ีดองศพ

อาจารยใ์หญ่ คือ อาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ี ฝ่าย

กายวิภาค

• ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้

http://www.manager.co.th/QOL/Viewnews.a

spx? NewsID=9570000045817



ง) สาเหตเุชิงเป้าหมาย

• สาเหตเุชิงเป้าหมาย : เพ่ือรกัษาสภาพรา่งกาย

ของผ ูต้ายใหมี้สภาพไม่เน่าเป่ือย

• ประโยชน ์: เป็นกายวิทยาทาน ส าหรบันกัศึกษา
แพทยไ์ดเ้รยีน



กิจกรรม (35 นาที)

• ใหน้กัศึกษาท างานกล ุ่ม โดยใชก้ล ุ่มของเม่ือสัปดาหท่ี์

แลว้ โดยใชผ้ลงานครัง้ท่ีแลว้มาท าการวิเคราะห์

• ระบนุวัตกรรมยคุปัจจบุันท่ีมาแทนนวัตกรรมของ

อารยธรรมยคุโบราณ ท่ีกล ุม่ไดเ้คยน าเสนอไว้

• ใหแ้ต่ละกล ุม่เปรยีบเทียบความแตกต่างของทัง้สองยคุ

• ท าการวิเคราะหส์ิ่งประดิษฐโ์ดยใชอ้งคป์ระกอบของ

สาเหตเุชิงสสาร สาเหตเุชิงรปูแบบ สาเหตเุชิง

ประสิทธิภาพ สาเหตเุชิงเป้าหมาย



กล ุม่น าเสนอขอ้คน้พบ

(30 นาที - กล ุม่ละ 3 นาที)

• นวตักรรมหรอืสิ่งประดิษฐอ์ะไร – ปัจจบุนัคืออะไร

• อดีตท ามาจากวสัดอุะไร - ปัจจบุนัท ามาจากวสัดอุะไร

• รปูแบบในอดีตเป็นอยา่งไร - รปูแบบในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร

• ในอดีตใครเป็นผ ูป้ระดิษฐ ์- ปัจจบุนัใครเป็นผ ูป้ระดิษฐ์

• เป้าหมายของสิ่งประดิษฐใ์นอดีตคืออะไร – ปัจจบุนัคืออะไร

• ส่ิงท่ีส่งผ่านจากอดีตส ู่ปัจจบุัน อะไรคงอย ู่ อะไรเปลี่ยนไป 

เพราะอะไรจึงท าใหเ้ปลี่ยนแปลงไป



สรปุ (20 นาที)
• ธรรมชาติของมนษุย ์(ดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคม)

• มนษุย์สร ้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองต่อ                 

ความตอ้งการดา้นร่างกาย (กินอ่ิม นอนอ ุ่น สะดวกสบาย) 

ด้านจิตใจ (ความมั่นคง ความปลอดภัย ความสขุ) และ                  

ดา้นสงัคม (ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา 

สาธารณสขุ ฯลฯ) 

• มนษุย์ย คุ ปัจจบุันยังคงสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ ข้ึนมา                      

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ ความร ูแ้ละเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน    

ท าให้ใช้วัสดเุปลี่ยนไป มีรปูแบบท่ีเหมาะสมกับค่านิยม 

ประ โยชน์ ใ ช้สอยหลากหลาย ข้ึน  แ ต่ เ ป้ าหมายหรื อ

วตัถปุระสงคย์งัคงมีความสมัพนัธก์บัธรรมขาติของมนษุย์



สิ่งประดิษฐ ์- ความตอ้งการดา้นรา่งกาย

http://www.manager.co.th/China/Vie
wNews.aspx?NewsID=9520000040181

http://alphabetpreview.blogspot.co
m/2015/09/AmwayQueen21.html

ภาชนะยคุจีนโบราณ - ภาชนะในยคุปัจจบุนั



สิ่งประดิษฐ ์- ความตอ้งการดา้นจิตใจ

โรงละครกรกี – โรงภาพยนตร ์

ตอบสนองต่อความบนัเทิงใจของมนษุย์

https://preede.wordpress.com/20
13/11/22/111/

http://thaimarketing.in.th/2015/01
/16/15-top-cinemas/

http://thaimarketing.in.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/1600x1200__880.jpg


สิ่งประดิษฐ ์- ความตอ้งการดา้นสงัคม

http://www.electron.rmutphysics.com/science-
news/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&It
emid=4&limit=1&limitstart=5

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/12/K72
94141/K7294141.html

ความมัน่คงปลอดภยัของสงัคม   – รถส าหรบัท าศึกสงคราม           



สิ่งประดิษฐ ์- ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ

http://www.dhammathai.org/watthai/central/watpra
pathomchedi.php

http://www.jedeethai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B
9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%AA%E0%
B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%
B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0
%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html

สถปูสาญจี – พระปฐมเจดียร์าชวรวิหาร 

ศนูยร์วมจิตวิญญาณของศาสนิกชน


